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Introducao: A Paralisia Cerebral (PC) é a causa mais comum de incapacidade motora que restringe a participação social de crianças e
adolescentes, comprometendo a qualidade de vida (QV) e o perfil biopsicossocial. A participação em atividades significativas promove
saúde física, relações sociais e o aumento da QV destes jovens.

Objetivos: Avaliar o impacto do procedimento de dança hip-hop adaptada (DHHA) na qualidade de vida (QV) e perfil emocional e
biopsicossocial (PBPS) de crianças/adolescentes com paralisia cerebral (PC).

Método: Estudo piloto incluindo 18 crianças/adolescentes com PC, níveis I e II no Sistema de Classificação da Função Motora Grossa
(GMFCS). Nove participaram da prática DHHA (grupo de estudo; GE) e nove outros compuseram o grupo controle (GC). Os
participantes foram avaliados pelo Instrumento de Coleta de Dados de Resultados Pediátricos (PODCI) e Child Behavior Checklist
(CBCL/6-18) antes e após frequentarem pelo menos 3 meses de aulas de dança semanais e uma apresentação ao público (GE) ou período
similar (GC). O teste não paramétrico de Wilcoxon comparou cada grupo, antes e após o período de estudo. O teste não paramétrico de
Mann-Whitney comparou os grupos entre si. O coeficiente de correlação de Spearman estimou a correlação entre variáveis ordinais ou
quantitativas. Indicou significância estatística p<0,05. Número do Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE):
0035.0.208.000-10. Número de registro no Conselho de Ética em Pesquisa (CEP): 2145.040/2010-02.

Resultados: A melhora da QV foi observada no GE nos domínios: transferência e mobilidade básica (p=0,001), função física e esportiva
(p=0,04), função global e sintomas (p=0,01) após a prática DHHA. Na análise do PBPS, houve redução dos problemas emocionais e
comportamentais e aumento da competência social no GE, após a prática DHHA. Maior participação na DHHA esteve associada a maior
ganho nos domínios transferência e mobilidade básica (p=0,048) do PODCI e nas escalas de atividades (p=0,049) e sociais (p=0,041) do
CBCL/6-18.

Conclusão: A prática adaptada da modalidade de dança Hip Hop proporcionou melhora em aspectos da qualidade de vida e do perfil
emocional e biopsicossocial nesta amostra, especialmente na dimensão transferência e mobilidade básica do PODCI e nas escalas
Atividades e Social do CBCL."
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